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Charakterystyka ogólna 
 
 

Przeznaczenie 
Koncentrator komunikacyjny Eukaliptus przeznaczony jest do zapewnienia 

zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad cyfrowymi zespołami 
automatyki zabezpieczeniowej typu CZAZ. Zapewnia także wymianę informacji 
pomiędzy zabezpieczeniami a nadrzędnym systemem sterowania. 

 
 
 
 

Opis 
Koncentrator zbudowany jest w oparciu o komputer w wykonaniu przemysłowym 
pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Linux. W zależności od wyposażenia 
posiada następujące interfejsy zewnętrzne: 

• RS-485 (master) – przeznaczony dla podłączenia urządzeń pracujących w 
protokole Modbus-RTU; 

• RS-485 (slave) – przeznaczony dla systemu nadrzędnego (komunikacja w 
protokole Modbus-RTU); 

• Ethernet – przeznaczony dla systemu nadrzędnego (komunikacja w protokole 
Open-Modbus* – zgodny ze specyfikacją firmy Modicon); 

 
 
 
 
 

Magazynowanie 
 
Pakowanie i przechowywanie 

 
Koncentrator powinien być opakowany w sposób zabezpieczający go przed 

uszkodzeniem w czasie transportu i przechowywania. Przechowywanie powinno 
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, wolnych od drgań i bezpośrednich 
wpływów atmosferycznych, suchych przewiewnych, wolnych od szkodliwych par  
i gazów. Podczas przechowywania baterie w zasilaczu UPS powinny być w stanie 
pełnego naładowania. W zależności od temperatury przechowywania należy: 

w zakresie temperatur od –15°C do +30 °C, ładować baterie co 6 miesięcy, 
a w zakresie od +30°C do +45°C, ładować baterie co 3 miesiące. 

  
 

 
 
 
 

                                                 
* )  Protokół OpenModbus jest odmianą protokołu Modbus opracowaną przez firmę Modicon, w którym 
wymiana danych odbywa się poprzez sieć TCP/IP. Dzięki temu do komunikacji można wykorzystać szereg 
mediów komunikacyjnych np.: sieć Ethernet, połączenie modemowe, sieć bezprzewodową. 
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Parametry techniczne 
 

Zasilanie: 
- napięcie zasilania    160 do 286 V∼  
- częstotliwość     47 do 63 Hz 
- czas pracy baterii  od 3 do 6 lat, zależnie od liczby cykli 

rozładowania i temperatury otoczenia 
- powrót do pracy     >50% pojemności baterii  
 
Poziom hałasu:    <42 dBA 
 
Warunki środowiskowe: 
- temperatura otoczenia   0°C do +40°C 
- wilgotność względna    0 do 70%, niekondensująca 
- poziom pracy    0 do +3000 m n.p.m. 
- poziom przechowywania   0 do +15000 m n.p.m. 
 
Wymiary zewnętrzne, masa: 
- wysokość, szerokość, głębokość  1080 x 600 x 600mm 
- masa      60kg 
 
Kompatybilność elektromagnetyczna PN-EN 55022:2000 Klasa A 
 
Stopień ochrony obudowy:   IP40 
 
Bezpieczeństwo urządzeń laserowych PN-EN 60825-2 Klasa 1 
  
Zgodność z normami:  PN-EN 55022:2000, PN-EN 60950:2002(U),  

PN-EN 50091-2:2002(U), PN-EN 62040-1-
2:2003(U), PN-EN 60825-2:2001, PN-EN 
60529:2003, PN-EN 55024:2000 

 
Parametry interfejsów RS-485:   
- optoizolacja     2kV 
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe  25kV EST 
 
Tor światłowodowy: Typ światłowodu multi mode: 50/125, 62.5/125 µm 

Typ złącz:   ST 
Typ źródła światła:            LED/820nm 
Max moc optyczna nadajnika: -7dBm  
 

Tor LAN (ethernet)    Typ kabla:  UTP kat. 5 
      Rodzaj wtyku: RJ-45 
Maksymalna sumaryczna 
liczba portów RS-485:   16 
 
Maksymalna liczba  
obsługiwanych urządzeń:   247 
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Obsługa 
 
 

Czynności wstępne 
Przed uruchomieniem koncentrator należy umieścić w pomieszczeniu,  

w którym będzie pracował na okres przynajmniej 24 godzin przed uruchomieniem. 
 
 
Podłączenie baterii 

 
 W stanie magazynowania i transportu bateria  zasilacza UPS jest odłączona. 
Uniemożliwia to pracę koncentratora w przypadku braku zasilania. W celu 
podłączenia baterii należy zdjąć przednią osłonę zasilacza UPS jak na rys 1. 
 

 
 
 
 
 

Rys.1 Panel sterujący zasilacza UPS 
 
 

Następnie należy włożyć wtyczkę do gniazda znajdującego się wewnątrz zasilacza 
UPS według rysunku 2. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Rys.2 Sposób podłączenia baterii zasilacza UPS 
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Opis złącz 
 

Koncentrator stosownie do wymaganej konfiguracji wyposażony jest w 
odpowiednią liczbę złącz. Poniżej przedstawiono oznaczenie sygnałów w 
poszczególnych złączach. 
 
Zasilanie 

Sygnał Opis 
11 L 
22 Uziemienie 
33 N 

Tab.1 Opis sygnałów złącza LZ zasilania 230V AC 
 
 

RS-485 
Interfejsy RS-485 oparte na połączeniach drutowych oznaczone jako RS-n 

(gdzie n oznacza numer kolejny interfejsu) wyprowadzone są na listwę zaciskową i 
posiadają następujące sygnały: 

 
Sygnał Znaczenie 

1 (-) B 
2 uziemienie 
3 (+) A 

Tab.2 Opis sygnałów złącza RS-485 
 

 
Światłowód 

Interfejsy RS-485 z wyjściem światłowodowym oznaczone jako RS-n (gdzie n 
oznacza numer kolejny interfejsu) wyprowadzone są poprzez odpowiednie konwertery 
umieszczone na listwie zaciskowej wyposażone w złącza typu ST: 

 

Sygnał Opis 

 Tor wyjściowy

 Tor wejściowy

Tab.3 Opis sygnałów złącza RS-485 z wyjściem światłowodowym 
 

 
Ethernet 

Interfejs sieci Ethernet wyposażony jest w typowe złącze, do którego należy 
włożyć wtyk RJ-45. Rozmieszczenie sygnałów jest identyczne jak w karcie sieciowej. 

 
 

Wszystkie interfejsy 
RS-485 koncentratora są 
wewnętrznie wyposażone 
w rezystory o wartości 
120Ω. 
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Szyna uziemiająca 

Szynę uziemiającą koncentratora należy połączyć z punktem uziemienia 
przewodem o przekroju co najmniej równym przekrojowi szyny uziemiającej. 

 
 
 
 

 
Włączenie 
 Włączenie koncentratora następuje automatycznie po podaniu napięcia 
zasilającego na listwę LZ o ile wcześniej został on wyłączony poprzez zanik napięcia 
zasilającego (podczas takiego zaniku trwającego dłużej niż 5 minut, jednostka 
centralna jak i zasilacz UPS wyłączają się automatycznie). Jeżeli natomiast UPS 
został wyłączony na żądanie to możliwe są dwie sytuacje: 
 

• zasilacz UPS jest wyłączony - należy włączyć go poprzez wciśnięcie 
przycisku oznaczonego symbolem „I” przez okres ok. 0.5 do 1.0 
sekundy. 

 
• zasilacz UPS pracuje – w tym przypadku należy włączyć jednostkę 

centralną poprzez naciśnięcie przycisku POWER na okres ok. 0.5 
sekundy znajdującego się za klapą przednią jednostki centralnej. 
Sygnalizowane jest to zapaleniem się diody PWR i po okresie 
kilkudziesięciu sekund koncentrator będzie gotowy do pracy. 

 
 
 
 
Wyłączenie 
 Wyłączenie koncentratora może nastąpić na żądanie lub w sposób 
automatyczny. W pierwszym przypadku należy nacisnąć przycisk POWER na okres 
ok. 0,5 sekundy znajdujący się za klapą przednią jednostki centralnej i po okresie 
kilkudziesięciu sekund nastąpi wyłączenie komputera sygnalizowane poprzez brak 
świecenia diody PWR. 
 

W przypadku konieczności całkowitego wyłączenia koncentratora należy 
dodatkowo wyłączyć zasilacz UPS poprzez wciśnięcie na panelu frontowym zasilacza 
przycisku oznaczonego symbolem „O” do momentu jego wyłączenia (0.5-1.0s). 
 

W sytuacji zaniku napięcia zasilającego, podczas normalnej pracy 
koncentratora, pozostaje on w stanie włączenia jeszcze przez okres 5 minut (w tym 
czasie pojawia się, co 30s sygnał dźwiękowy sygnalizujący pracę z baterii). Po tym 
czasie następuje automatyczne wyłączenie jednostki centralnej - jednocześnie zasilacz 
UPS przechodzi w tryb czuwania charakteryzujący się naprzemiennym świeceniem 
diod LED na panelu frontowym. W przypadku dalszego braku napięcia zasilającego 
po upływie kilku minut zasilacz UPS wyłącza się całkowicie oczekując ponownego 
powrotu napięcia. 
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Sygnalizacja zewnętrzna 
 

Na panelu czołowym zasilacza UPS  jest  6 diod LED oraz 2 liniowe 5 
punktowe wskaźniki LED. Sygnalizują one: 
 

1. stopień obciążenia zasilacza UPS, 
2. przekroczenie maksymalnego poziomu napięcia zasilania,  
3. przeciążenie zasilacza UPS, 
4. stopień naładowania baterii UPS, 
5. zasilanie zasilacza UPS, 
6. pracę z baterii, 
7. przekroczenie minimalnego poziomu napięcia zasilania, 
8. sygnalizacja konieczności wymiany baterii w UPS, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.3 Panel sterujący jednostki centralnej 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys.4 Panel sterujący zasilacza UPS 

 
 

Dodatkowo koncentrator posiada sygnalizator dźwiękowy informujący o trybie 
pracy z podtrzymaniem zasilania.  

 
Na panelu czołowym jednostki centralnej znajdują się diody LED 

sygnalizujące obecność poszczególnych napięć zasilających podłączonych do płyty 
głównej (POWER STATUS) oraz sygnalizacja aktywności dysku twardego (HDD). 
 
 

 
     1        2                  3         4 
 
               5                            6          
 
               7                            8 O

I

Reset

Power

+3,3V      +5V       +12V

-5V       -12V       +5Vsb 
POWER STATUS

PWR 

HDD 
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Konfiguracja 
 

Struktura nastaw koncentratora umożliwia elastyczną konfigurację sieci zespołów 
podłączonych do koncentratora. Poglądowy schemat przedstawia poniższy rysunek: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.5 Schemat logiczny koncentratora 
 
 Konfiguracja parametrów koncentratora dokonywana jest przy użyciu programu 
„CZAZ Monitorowanie Zabezpieczeń” , który jest dostarczany wraz z koncentratorem. 
Oprogramowanie jest przeznaczone do pracy w systemach operacyjnych  
Windows 98/NT/2000/XP. Po zainstalowaniu należy w menu Konfiguracja dodać nowe 
urządzenie i wypełnić pola konfiguracyjne zgodnie z danymi koncentratora. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  
Rys.6 Definiowanie urządzenia w programie  

Najistotniejsze parametry to:  
• adres urządzenia w sieci (dla koncentratora

jest on stały i wynosi 249),   
• adres koncentratora w sieci TCP/IP (podany

przez producenta). 
 
Po podaniu tych parametrów należy z menu Edycja
wybrać opcję Identyfikacja, która spowoduje
automatyczne uzupełnienie pozostałych informacji.

 
 
Koncentrator 

Port 502 TCP 
koncentratora 

Port Modbus Port Modbus 

Urządzenie 

Urządzenie 

Urządzenie 

Urządzenie 

Urządzenie 

Urządzenie 
Inny koncentrator 
lub port Modbus  

Kanał 3 
Adres: 10.10.0.1 
Port: 50502 

Kanał 1 
Adres:  127.0.0.1 
Port: 50502 

Kanał 2 
Adres:  127.0.0.1
Port: 50503 

Port IEC Port Modbus

Porty 
wyjściowe

Porty 
wejściowe
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Rys.7 Okno konfiguracyjne parametrów koncentratora 

 
Hasło dostępu 

Hasło dostępu zapewnia blokadę zmiany parametrów koncentratora. 
Zmianę hasła dokonuje się podając w oknie Weryfikacji uprawnień aktualne 
hasło, po czym w oknie Zmiany hasła dwukrotnie nowe hasło. 

 

       
 

Rys.8 Okna konfiguracyjne zmiany hasła dostępu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista dostępnych 
opcji 
konfiguracyjnych 
oraz okna 
dialogowe 
pozwalające na 
zmianę 
parametrów 
pracy sieci 
urządzeń 
podłączonych do 
koncentratora 



Koncentrator komunikacyjny Eukaliptus dla zespołów CZAZ   Instrukcja obsługi 
 

 
                                                                   - 11  -                                                        EE424026 

Kanały 
 Kanały służą do komunikacji z portami wyjściowymi. Parametrem kanału jest 
docelowy adres oraz numer portu TCP/IP, do którego podłączony jest port wyjściowy. 
Docelowo należy każdy port wyjściowy podłączyć przy pomocy jednego kanału. 
Kanały niewykorzystane powinny mieć ustawiony adres 0.0.0.0 oraz numer portu 
równy 0.  

 

 
 

Rys.9 Konfiguracja kanałów koncentratora 
 

 
Porty wejściowe 

Porty wejściowe przeznaczone są do podłączenia nadrzędnych systemów 
komunikacyjnych. Parametry portów konfiguruje się w oknie Konfiguracji portów 
wejściowych. Liczba portów wejściowych jest zależna od konfiguracji koncentratora. 

 
 

Rys.10 Konfiguracja portów wejściowych koncentratora 
 

Wewnętrzne porty mają adres 127.0.0.1 
natomiast numer portu (jeśli nie podano 
inaczej) wynosi 50501 + numer portu. 
 
Dla przykładu dla  portu wyjściowego RS-3 
mamy:  

IP adres: 127.0.0.1 
IP port:  50501 + 3 = 50504 

Podczas normalnej 
pracy urządzenia 
parametr ustawić na 0. 

Wartość stała 11111 - 
podczas normalnej 
pracy nie należy jej 
zmieniać. 
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Porty wyjściowe 
Porty wyjściowe przeznaczone są do podłączenia urządzeń zewnętrznych 

pracujących w protokole Modbus RTU. Parametry portów konfiguruje się w oknie 
Konfiguracji portów wyjściowych. Liczba portów wyjściowych jest zależna od 
konfiguracji koncentratora. 
 

 
Rys.11 Konfiguracja portów wyjściowych koncentratora 

 
Dostęp do urządzeń 

Sposób komunikacji z urządzeniami podłączonymi do portów zewnętrznych 
konfiguruje się w oknie Dostęp do urządzeń. 

      

  
Rys.12 Konfiguracja urządzeń zewnętrznych 

Numer portu odpowiada numerowi
kanału poprzez który dokonywana jest
komunikacja z portem. Dlatego w celu
dokonania odczytu/zmiany parametrów
portu należy uprzednio poprawnie
skonfigurować odpowiedni  kanał.  

Kanał podstawowy: numer kanału poprzez który 
odbywa się komunikacja z urządzeniem. 
 
Kanał rezerwowy: redundantny kanał 
komunikacyjny. Obecnie nie wykorzystane. 
 
Odświeżanie rejestracji: określa kolejny odstęp 
czasu pomiędzy odczytem plików z rejestratora 
zakłóceń. W przypadku nastawy równej 0 
odczyty są zablokowane. 
 
Typ urządzenia: Dla urządzeń typu CZAZ 
należy ustawić typ 1. Dla pozostałych 0. 
 
Pamięć podręczna danych: W przypadku 
urządzeń typu CZAZ przyspiesza dostęp do 
obiektów typu (pomiary, kod, itd...). 
 
Urządzenie aktywne w sieci: Włącza urządzenie 
do sieci. 

Podczas normalnej 
pracy urządzenia 
parametr ustawić na 0. 

Wartość stała 11111 - 
podczas normalnej 
pracy nie należy jej 
zmieniać. 
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Wyposażenie 
 Wyposażenie koncentratora stanowi: 
 

Wyposażenie Liczba Uwagi 

Klucz do drzwi zewnętrznych 1 szt.  

Klucz do drzwi jednostki centralnej 1 szt.  

Aktualna konfiguracja 1szt. Wydruk zawierający aktualną 
konfigurację koncentratora. 

Oprogramowanie firmowe 1szt. 

CD-ROM zawierający 
oprogramowanie umożliwiające 
dokonywanie zmian konfiguracji 
koncentratora. 
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